
• Tylny napęd, ergonomiczna kierownica, ustawienie siodełka i pedałów 
sprawiają, że poczujesz się jak podczas jazdy na rowerze szosowym

• Magnetyczny system oporu zapewnia natychmiastową, płynną regulację 

• Regulowana kierownica, siodełko i pedały by dopasować odpowiednio 
urządzenie do potrzeb Użytkowników.

• Wyświetlacz LCD (w opcji do dokupienia) umożliwia prowadzenie odczytów 
parametrów treningowych oraz ćwiczenie z wykorzystaniem programów 
treningowych,dodatkowo system podświetlenia "Glow Ride" prowadzi 
Użytkownika przez 3 fazy jazdy symulując jazdę szosową

• Darmowa aplikacja FitDisplay łączy się za pomocą Bluetooth z urządzeniem i 

SPECYFIKACJA

INDOOR CYCLE

REGULACJA KIEROWNICY W pionie i poziomie

PEDAŁY Dwustronne pedały z noskami/SPD

REGULACJA SIODEŁKA W pionie i poziomie

SYSTEM  OPORU / NAPĘD Elektromagnetyczny / Pasek 

WYMIARY
(Dł × Szer × Wys) 134 x 56.2 x 105.8 cm / 53" x 22" x 42"

WAGA 51 kg / 112 lbs.

MAX. WAGA UŻYTKOWNIKA 136 kg / 300 lbs.

INNE
Kółka transportowe, uchwyt na tablet/
bidon, gumowe podstawki, 

WYŚWIETLACZ (w opcji do dokupienia) APLIKACJE

PULS Bezprzewodowy, kompatybilny 
z systemem Polar za pomocą Bluetooth 

WYŚWIETLACZ 5" LCD Urządzenie mobilne Użytkownika

FUNKCJE
Czas, Dystans, Kalorie, Puls, 
RPM, Prędkość, Baterie

Czas, Dystans, Kalorie, Puls, 
RPM, Prędkość, Watt

PROGRAMY HIIT, Interwały 
prędkość, Interwały 
puls

Beat, Contest, Sprint 8, 
Virtual Active, Distance 
Target, Speed Target, 
Calories Target,  
Heart Rate Target, 
Intervals, Manual

VIEWFIT -               ViewFit

GR7

RIDE YOUR WAY

Poczuj wrażenie z jazdy na rowerze szosowym nie wychodząc z domu!
Seria GR rowerów do Indoor Cyclingu to "nie-zwykłe" rowery treningowe — to prawdziwe rowery szosowe dla osób szukających inspirującego, 
motywującego i wciągającego treningu. Każdy rower z serii GR został precyzyjnie zaprojektowany i dopracowany inżynieryjnie, tak by sprawić, że poczujesz 
się w trakcie domowego treningu jak podczas jazdy na rowerze szosowym. 

sprawia, że trening staje się interaktywny, motywujący i ciekawy, co sprawia,
szybciej osiągamy postawione sobie cele. 

Mobilna aplikacja FirDisplay łączy się za pośrednictwem Bluetooth z urządzeniem, by 
zapewnić rozrywkę, motywację oraz lepszą kontrolę nad treningiem. Program Beat 
FitDisplay poprowadzi Użytkownika przez zmiany rytmu i oporu w rytm ulubionej 
muzyki, Virtual Active da Użytkownikowi możliwość odwiedzenia najdalszych zakątków 
świata podczas treningu, a pozostałe programy dadzą możliwość ryzwalizowania z 
przyjaciółmi czy zdobywanie wirtualnych punktów. Razem z aplikacją otrzymasz dostęp 
do wielu programów, FitDispaly umożliwi zapamiętanie ustawień osobistych oraz 
zapamiętanie danych z każdego treningu, byś mógł śledzić swój postęp. Pobierz 
aplikację FitDisplay i odkryj jakie daje możliwości!




